
Тема лекції 15.  Договір поставки, договір контрактації сільськогосподарської продукції, договір 

постачання енергетичними та іншими ресурсами  через приєднану мережу 

План 

1. Загальна характеристика договору поставки. 

2. Загальна характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції. 

3. Особливості укладання і виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції. 

Відповідальність за невиконання умов договору контрактації.  

4. Загальна характеристика договору постачання енергетичними та іншими ресурсами  через 

приєднану мережу 

Самостійна робота 

1.Особливості укладання і виконання договору постачання енергетичними й іншими ресурсами. 

2.Відповідальність за невиконання договору постачання енергетичними та іншими ресурсами. 

1. Загальна характеристика договору поставки. 

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, 

зобов’язується передати у встановлений строк товар у власність покупця для використання його у 

підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім та 

іншим подібним використанням, а покупець — прийняти товар і сплатити за нього певну грошову 

суму (ч. 1 ст. 712 ЦК). 

Мета використання продукції чи товару при поставці — підприємницька діяльність або інша 

діяльність, яка не пов’язана з особистим, домашнім чи іншим подібним використанням. 

Юридична характеристика - договір поставки є консенсуальним, двостороннім і оплатним. 

Договір поставки — типовий консенсуальний договір, оскільки набуває чинності з моменту 

погодження сторонами його істотних умов. До згоди сторін прирівнюється і відсутність належного 

протягом певного строку реагування постачальника на зроблені покупцем у протоколі розбіжностей 

пропозиції щодо умов договору або рішення арбітражного чи третейського суду з переддоговірного 

спору у випадках, передбачених угодою сторін або законодавством. 

Договір поставки двосторонній, бо права і обов'язки виникають для обох котрагентів. 

Оплатний характер цього договору полягає в тому, що одержана від постачальника продукція 

оплачується покупцем за погодженими цінами. 

Сторонами за договором поставки зазвичай є підприємці. 

Істотні умови: - предмет – ціна – строк. Умови поставки повинні викладатися сторонами 

відповідно до Правил "Інкотермс". 

Предмет поставки значно вужчий і обмежується продукцією або товарами. Тобто предметом 

поставки не можуть бути майнові права, право вимоги, цінні папери, нерухомість тощо. Предметом 

поставки є визначені родовими ознаками продукція, вироби з найменуванням, зазначеним у 

стандартах, технічних умовах документації до зразків (еталонів) або продукція, вироби, визначені 

індивідуальними ознаками. 

На відміну від предмета договору купівлі-продажу, предмет поставки, як правило, ще не існує в 

природі на момент укладення договору. Скажімо, залежно від укладеного договору завод 

металовиробів може виготовляти і каструлі, і солдатські казанки, і дитячі горщики. 

Загальна кількість товарів, що підлягають поставці, їх часткове співвідношення (асортимент, 

номенклатура) за сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами визначаються 

специфікацією. 

Строки поставки встановлюються сторонами в договорі з урахуванням необхідності 

ритмічного та безперебійного постачання товарів споживачами, якщо інше не передбачено 

законодавством. Як правило, зобов’язання за договором поставки виконуються частинами протягом 

певного часу. Так, частина продукція буде поставлена в першому кварталі, частина — в другому, 

третьому і четвертому. Якщо постачальник відвантажить річну партію телевізорів у січні, то замовник 

буде нести збитки, оскільки буде змушений понести додаткові витрати пов’язані із зберіганням товару, 

тому що не зможе його одразу реалізувати. Коли сторонами договору передбачена поставка товарів 

окремими партіями протягом строку дії договору, але строки поставки таких партій у ньому не 

визначено, то товари поставляються рівномірними партіями помісячно, якщо інше не випливає з 

договору чи закону. 



Якість та комплектність товарів, що постачаються, повинні відповідати стандартам, технічним 

умовам, іншій технічній документації. 

Кількість товару, що є предметом договору поставки, встановлюється в договорі поставки у 

відповідних одиницях виміру чи в грошовому еквіваленті. Кількість товару може бути погоджена 

встановленням у договорі юставки визначенням цієї кількості. 

Асортимент (номенклатура) товару - співвідношення певних видів (груп) продукції. Види 

асортименту: груповий (розбивка загальної кількості продукції одного найменування за основними 

видами); розгорнутий (розбивка основних груп за більш дрібними ознаками, наприклад, одягу - за 

фясрнями, малюнками, артикулами тощо). 

Якість товару. Постачальник повинен передати покупцеві товар, якість його відповідає умовам 

договору поставки. Якість товару, зазвичай, визначається через вказівку на його види, сорти, марки з 

посиланням на стандарта, технічні умови, зразки (еталони), затверджені у встановленому порядку. У 

разі відсутності в договорі поставки умов щодо якості товару постачальник зобов’язаний передати 

покупцеві товар, придатний для мети, з якою він зазвичай використовується. 

Під комплектністю слід розуміти єдність складових товару, що забезпечує можливість 

використання його за прямим призначенням, а в спеціально передбачених випадках - також 

можливість належного догляду за ним, його збереження та ремонту. У комплект можуть входити 

запасні частини та приналежності. 

Іншою істотною умовою договору поставки є ціна - певна грошова сума, що сплачується 

покупцем за отриманий від постачальника товар. Оплата придбаного товару проводиться в грошовому 

еквіваленті - у готівковій або безготівковій формі. Вона повинна здійснюватися в національні} валюті 

України, крім випадків, передбачених законом. 

За результатами приймання комісія складає акт приймання, який затверджує керівник 

підприємства. 

В акті зазначаються: відомості про постачальника і замовника; місце приймання продукції; час 

початку і час закінчення; склад комісії; позначка про те, що члени комісії ознайомлені з відповідною 

інструкцією і попереджені про відповідальність; номер транспортної накладної; номер вагону 

(контейнеру); стан і опис пломб; стан транспортного засобу; стан упаковки; умови зберігання 

продукції на складі; як виявлено недостачу (зважуванням, перерахуванням); найменування та кількість 

продукції, якої не вистачає, висновки комісії про причину недостачі та деякі інші відомості. Належно 

складений акт приймання дозволяє звернутися з претензією про відшкодування збитків. 

Законодавець відносить поставку до різновиду купівлі-продажу. Відмінність між цими 

договорами полягає в наступному: 

. сторонами в договорі поставки, переважно, є суб’єкти підприємницької діяльності; 

. момент виконання договору, зазвичай, не збігається з моментом його укладання; 

. товар, який передається за договором, призначений для його використання в підприємницьких або 

інших цілях, не пов’язаних з особистим (домашнім) використанням, для забезпечення довгострокових 

постачань сировини, матеріалів, комплектуючих виробів тощо. 

За договором на постачальника може бути покладена відповідальність за: 

- порушення строків поставки; 

- поставку неякісної і некомплектної продукції; 

- поставку продукції без тари та упаковки; 

- поставку продукції без супровідних документів; 

- виставлення безтоварного рахунку тощо. 

Замовник може відповідати: 

- за порушення строків оплати чи безпідставну відмову від оплати; 

- за неповернення багатозворотньої тари; 

- за невивезення продукції (якщо за договором продукція постачається на умовах самовивозу). 

У разі якщо порушено господарське зобов’язання, в якому хоча б одна сторона є суб’єктом 

господарювання, що належить до державного сектору економіки, або порушення пов’язане із 

виконанням державного контракту, або виконання зобов’язання фінансується за рахунок Державного 

бюджету України, застосовуються штрафні санкції у таких розмірах: 

- за поставку неякісних (некомплектних) товарів — штраф у розмірі 20% від вартості неякісних 

товарів; 

- за порушення строків поставки — пеня в розмірі 0,1% від вартості товарів за кожен день 

прострочки, якщо інше не передбачено законом чи договором. 



 

2. Загальна характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції. 

За договором контрактації сільгосппродукції виробник сільськогосподарської продукції 

зобов’язується виробити визначену договором сільськогосподарську продукцію і передати її у 

власність заготівельникові (контрактанту) або визначеному ним одержувачеві, а заготівельник 

зобов’язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами відповідно до умов 

договору (ч. 1 ст. 714 ЦК). 

До відносин за договором контрактації застосовуються загальні положення про купівлю-

продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 2 ст. 

713 ЦК). 

Згідно з ч. 1 ст. 272 Господарського кодексу (далі – ГК) України [3], державна закупівля 

сільськогосподарської продукції здійснюється за договорами контрактації, які укладаються на основі 

державних замовлень на поставку державі сільськогосподарської продукції. Положенням ч. 2 цієї ж 

статті зазначається, що за договором контрактації виробник сільськогосподарської продукції 

(виробник) зобов’язується передати заготівельному (закупівельному) або переробному підприємству 

чи організації (контрактанту) вироблену ним продукцію у строки, кількості, асортименті, що 

передбачені договором, а контрактант зобов’язується сприяти виробникові у виробництві зазначеної 

продукції, прийняти й оплатити її. 

Договір контрактації - двосторонній, оплатний, консенсуальний.  

Трапляються випадки, коли заготівельник видає виробнику так звану відвантажувальну 

рознарядку про відправку продукції не за своєю адресою, а за адресою одержувача, з яким він 

перебуває у договірних відносинах (поставки). 

Договір контрактації на практиці спрощує механізм оформлення відносин стосовно того 

випадку, коли не тільки треба виростити сільгосппродукцію, а також її переробити і направити 

споживачеві. Так, якщо укладається договір між заготівельником і підприємницьким товариством на 

сільгосппродукцію у сирому вигляді, за правилом, це - договір поставки. Для того, щоб реалізувати 

вже перероблену продукцію, треба також було б укласти новий договір поставки. Для того, щоб 

уникнути укладення двох договорів з одним виробником: і на реалізацію сільгосппродукції у сирому 

вигляді, і окремо у переробленому, укладають договір контрактації. Але це не свідчить про 

неможливість для сторін самостійно обирати правову форму реалізації сільгосппродукції. Це може 

бути купівля-продаж, контрактація або поставка. 

Вимоги до змісту договору контрактації сільськогосподарської продукції, належить вважати 
істотними умовами договору.  

Зміст договору контрактації сільськогосподарської продукції складають істотні умови, 

якими є: предмет договору, сторони, їх права та обов’язки, кількість та асортимент сільгосппродукції, 

якість, ціна, строки, порядок і умови доставки, вимоги до тари й упакування, порядок розрахунків, 

місце здачі-прийняття сільгосппродукції, взаємна майнова відповідальність сторін за порушення 

договору та інші умови, які сторони мають за необхідне передбачити у договорі. На відміну від норм 

Цивільного кодексу України (ст. 638 ЦК України містить лише загальні положення про істотні умови 

та вказівку на предмет договору як істотну умову), більшість істотних умов вказується у нормах 

Господарського кодексу України (ч. 3 ст. 272).  
Предмет договору контрактації сільськогосподарської продукції є вироблення та наступна 

передача сільськогосподарської продукції або передача вже виробленої продукції. 

Поняття сільськогосподарської продукції міститься у Законі України від 24 червня 2004 р. № 

1877-ІУ "Про державну підтримку сільського господарства України". 

Предметом договору контрактації є сільськогосподарська продукція у сирому вигляді або така, 

що пройшла первинну обробку(це стосується насамперед нестандартної плодоовочевої та іншої 

продукції, яка швидко втрачає свої якості.). Проте при укладенні договору сторони можуть 

передбачити, що в рахунок виконання зобов'язання щодо здавання продукції у свіжому 

(натуральному) вигляді товаровиробник частину продукції продає у переробленому вигляді.  

Предмет договору контрактації має певні особливості: 

1) предметом договору є сільськогосподарська продукція, яка ще підлягає вирощуванню (зерно, овочі 

тощо) або виробництву, розведенню в умовах сільського господарства (жива худоба, птахи тощо); 



2) вирощування (розведення) пов´язане з різними стадіями сільськогосподарського виробництва 

(обробкою ґрунту, посівом, збиранням тощо) і його умовами, що іноді не залежать від волі виробника 

(посуха, повінь, хвороби тварин тощо). 

Сторонами договору контрактації сільськогосподарської продукції є виробник і 

контрактант. В ролі виробника частіше за все виступають сільськогосподарські організації, тобто 

господарські товариства, виробничі кооперативи, селянські (фермерські) господарства тощо, які 

здійснюють підприємницьку діяльність з вирощування та виробництва сільгосппродукції. При цьому 

для договору контрактації не має значення правовий статус особи, яка реалізує таку продукцію. 

Головне полягає у тому, що така особа реалізує сільськогосподарську продукцію, вирощену і 

вироблену у власному господарстві. Тому немає законодавчих перешкод для того, щоб відносити до 

договорів контрактації також договори на реалізацію громадянами сільгосппродукції, вирощеної чи 

виробленої ними на присадибних або дачних ділянках. 

Що стосується заготівельника, то це можуть бути: юридичні особи у формі підприємницьких 

товариств (заготівельних, переробних, торговельних тощо) або фізичні особи-підприємці, які 

здійснюють професійну діяльність із закупівлі сільгосппродукції для наступного її продажу чи 

переробки. 

Згідно зі ст. 1 Закону України від 18 січня 2001 р. № 2238-III "Про стимулювання розвитку 

сільського господарства на період 2001-2004 років" сільськогосподарським товаровиробником 

може бути фізична або юридична особа, яка займається виробництвом сільськогосподарської 

продукції, переробкою власновиробленої сільськогосподарської продукції та її реалізацією. Наявність 

статусу суб'єкта підприємницької діяльності в цьому разі не є обов'язковою. 

За визначенням договору контрактації сільськогосподарської продукції, що наводиться у ГК 

України, вбачається, що контрактантом може бути підприємство чи організація, тобто юридична 

особа, що згідно зі своїми установчими документами здійснює закупівлю сільськогосподарської 

продукції. 

В окремих випадках особа, що має статус контрактанта, визначається нормативним шляхом. 

Наприклад, згідно із Законом України від 4 липня 2002 р. № 37-ІУ "Про зерно та ринок зерна в Україні" 

заставні закупки зерна, тобто гарантовані державою закупки зерна у сільськогосподарських 

товаровиробників на певний термін за заставними цінами при зберіганні за ними, на встановлений у 

договорі заставних закупок зерна строк, права витребувати це зерно, здійснює Державний агент із 

забезпечення заставних закупок зерна. Ним може бути державне підприємство або господарське 

товариство, частка держави в статутному фонді якого становить не менше 75%, яке визначене на 

конкурсних засадах Кабінетом Міністрів України.  

У деяких випадках до суб´єктів договору контрактації сільськогосподарської продукції, крім 

сторін, може також належати визначений заготівельником (контрактантом) одержувач. 

Ще одна істотна умова договору – права й обов’язки сторін. Зі змісту ст. ст. 272–273 ГК 

України  випливає, що основними обов’язками контрактанта є прийняття всієї сільськогосподарської 

продукції в кількості й асортименті, а також у строки, обумовлені договором; оплата цієї продукції за 

цінами, визначеними в договорі; сприяння у виробництві продукції. При цьому обов’язками виробника 

є вироблення (вирощування, вигодовування) продукції, що відповідає договору за асортиментом, 

технічними вимогами, кількістю, і її постачання в обумовлені строки до місця, визначеного в договорі. 

Крім того, ст. 273 ГК України також установлює особливі вимоги до виконання договору контрактації 

сільськогосподарської продукції. Зокрема, відповідно до цієї статті, виробник повинен не пізніш як за 

п’ятнадцять днів до початку заготівлі продукції повідомити контрактанта про кількість і строки здачі 

сільськогосподарської продукції, що пропонується до продажу, і погодити календарний графік її здачі. 

При цьому контрактант, у свою чергу, зобов’язаний прийняти від виробника всю пред’явлену ним 

продукцію на умовах, передбачених у договорі. Нестандартну продукцію, яка швидко псується, 

придатну для використання у свіжому або переробленому вигляді, і стандартну продукцію, яка швидко 

псується, що здається понад обсяги, передбачені договором, контрактант приймає за цінами й на 

умовах, що погоджені сторонами. Наведене положення ст. 273 ГК України неповною мірою 

узгоджується зі ст. 272 цього ж Кодексу . Зокрема, це стосується зобов’язання виробника не пізніш як 

за п’ятнадцять днів до початку заготівлі продукції повідомити контрактанта про кількість продукції та 

зобов’язання контрактанта прийняти всю продукцію виробника. У цьому випадку виникає декілька 

проблемних питань, що потребують свого вирішення: по-перше, якщо договором установлено певний 

асортимент і кількісний склад продукції, який контрактант повинен прийняти у виробника, чи виникає 



тоді в контрактанта обов’язок приймати продукцію понад цієї кількості; по-друге, чи можна в 

договірному порядку змінити строк попереднього повідомлення про поставку.  

Істотною умовою договору контрактації є також ціна сільськогосподарської продукції. 

Тут необхідно враховувати той момент, що, відповідно до Закону України «Про пріоритетність 

соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві»  і Закону 

України «Про державну підтримку сільського господарства України», ціни на деякі окремі види 

сільськогосподарської продукції підлягають державному регулюванню. Так, зокрема, об’єктами 

державного цінового регулювання є такі види сільськогосподарської продукції (товарів): пшениця 

тверда; пшениця м’яка; зерно суміші пшениці та жита (меслин); кукурудза; ячмінь; жито озиме; жито 

ярове; горох; гречка; просо; овес соя; насіння соняшнику; насіння ріпаку; насіння льону; шишки 

хмелю; цукор-пісок (буряковий); борошно пшеничне; борошно житнє; м’ясо та субпродукти забійних 

тварин і птиці; молоко сухе; масло вершкове; олія соняшникова. Отже, у договорі контрактації 

сільськогосподарської продукції під час установлення ціни має враховуватися рівень мінімальної та 

максимальної інтервенції, розрахований відповідно до Методики визначення мінімальної та 

максимальної інтервенційної ціни об’єкта державного цінового регулювання. 

Кількість сільськогосподарської продукції, що підлягає передачі за договором контрактації, 

не завжди може бути виражена точною цифрою, а асортимент, наприклад, вирощуваних товарів, як 

правило, повинен визначатися заготівельником ще до посіву. 

Кількість сільськогосподарської продукції різних найменувань може бути визначено не в 

точних розмірах (тоннах, центнерах тощо), а у двох граничних цифрах - найменшої й найбільшої, 

тобто "від і до". У цьому випадку в договорі потрібно зазначити, що заготівельник (контрактант) не 

вправі відмовитися від прийняття найбільшої кількості, а виробник сільськогосподарської продукції 

має право здати найменшу кількість із зазначеної в договорі. 

Асортимент продукції після початку процесу виробництва вже не можна змінити (так, після 

закінчення посіву залишається лише чекати врожаю). 

У договорі контрактації однією з важливих умов є строк здачі сільгосппродукції 

заготівельникові. У ряді випадків беруться до уваги особливості сільськогосподарського 

виробництва, кліматичні умови регіону, умови переробки і зберігання продукції. Невід'ємною 

частиною договору є графіки доставки, які погоджуються між сторонами і конкретизують строки здачі 

продукції.  

У нормах Господарського кодексу України щодо регулювання контрактації передбачено, 

що у цих договорах можуть закладатись і деякі інші умови, передбачені Типовим договором 

контрактації сільськогосподарської продукції, затвердженим у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. Типові договори контрактації розробляються і затверджуються щодо поставки 

сільськогосподарської продукції і визначають умови держави-замовника не лише до кількості, а й до 

якості продукції, до порядку і термінів здавання її виробником. Затверджуються типові договори на 

поставку державі окремих видів рослинницької і тваринницької продукції. У договорах, що 

укладаються на підставі Типових договорів, як правило, конкретизуються права та обов’язки сторін 

щодо конкретних видів продукції (зернових, овочів, картоплі, цукрових, буряків, м’яса, молока, риби 

та ін.) Як вже було нами зазначено, сьогодні такі акти необхідно вважати не „типовими” у повному 

розумінні цього слова за радянських часів, а „примірними”, оскільки вони, за загальним правилом, не 

мають нормативного характеру. Однак, якщо в силу детальної розробленості умов та врахування 

специфіки взаємовідносин сторін при реалізації того чи іншого виду сільськогосподарської продукції 

вони будуть зручними для учасників даних відносин і отримують широкого розповсюдження у 

договірній практиці, не виключено, що через деякий час вони зможуть перетворитися на звичаї 

ділового обороту (особливо, у сфері, не пов’язаній із державними закупівлями). 

Отже, у договорах контрактації сільськогосподарської продукції мають передбачатися: 

- види продукції (асортимент), номер державного стандарту або технічних умов, гранично 

допустимий вміст у продукції шкідливих речовин; 

- кількість продукції, яку контрактант приймає безпосередньо у виробника; 

- ціна за одиницю, загальна сума договору, порядок і умови доставки, строки здавання-

приймання продукції; 

- обов´язки контрактанта щодо надання допомоги в організації виробництва 

сільськогосподарської продукції та її транспортування на приймальні пункти і підприємства; 



- взаємна майнова відповідальність сторін у разі невиконання ними умов договору тощо (ч. З 

ст. 272 ГК України); 

-   інші умови, передбачені Типовим договором контрактації сільськогосподарської продукції, 

затвердженим у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  

При регулюванні відносин за договором контрактації сільськогосподарської продукції 

законодавець для визначення його предмета використовує не термін "товар" (як у інших договорах 

купівлі-продажу), а термін "сільськогосподарська продукція". 

Як бачимо, за предметом і змістом договір контрактації близький до договору купівлі-

продажу і поставки. 

 

3. Особливості укладання і виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції. 

Відповідальність за невиконання умов договору контрактації.  

Договір контрактації повинен бути укладений у письмовій формі. 

Додержання істотних умов договору є обов'язковим при укладенні договору. 

Згідно з частиною 2 статті 180 ГК господарський договір вважається укладеним, якщо між 

сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо всіх його істотних умов. 

Частиною 4 статті 180 ГК встановлено, що умови про предмет договору повинні визначати 

найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції, а також вимоги до її якості. Вимоги 

щодо виду, якості продукції, передбаченої договором, повинні визначатися відповідно до статті 15 ГК 

з посиланням на державні стандарти та їх номери або технічні умови і гранично допустимий вміст у 

продукції шкідливих речовин. 

Днем виконання виробником зобов'язань за договором вважається дата складення 

приймально-здавального документа під час здачі продукції у виробника або на приймально- 

здавальному пункті заготівельника, а у разі відвантаження її одержувачеві - день здачі продукції 

транспортній організації.  

Однією з особливостей виконання договору контрактації сільськогосподарської продукції є те, 

що виробник повинен не пізніш як за п'ятнадцять днів до початку заготівлі продукції повідомити 

контрактанта про кількість і строки здачі сільськогосподарської продукції, що пропонується до 

продажу, та погодити календарний графік її здачі (ч. 1 ст. 273 ГК України). 

Таким чином, момент укладання договору і його виконання не тільки не збігаються, а й 

значно віддалені в часі. 

Відповідальність сторін за порушення договору контрактації. 

Майнова відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору 

контрактації передбачається у формі неустойки або відшкодування збитків. 

За невиконання договору за кількістю, асортиментом і строками здачі сільгосппродукції 

виробники сплачують заготівельникам неустойку, розмір якої встановлюється у договорі у 

відсотковому відношенні до вартості недопоставленої продукції за цінами, обумовленими у договорі, 

з урахуванням їх індексації у зв'язку з інфляцією. 

У сфері контрактації діє вимога реального виконання зобов'язань: кількість продукції, не зданої 

виробником у встановлений договором строк, повинна бути здана в інші строки, які погоджуються 

сторонами і зараховуються у період їх фактичної здачі. Винятком є такі види продукції, виробництво 

яких має сезонний характер і поновлення не зданої їх кількості неможливе. Штраф за нездачу 

виробником продукції обчислюється, виходячи лише з вартості продукції, не зданої у попередньому 

періоді. 

З виробника не може бути стягнуто штраф за неналежну якість продукції, якщо інше не 

передбачено інструкціями, правилами про порядок проведення закупівель або за домовленістю сторін 

у договорі встановлені санкції за таке порушення. Заготівельник відповідає за неналежну якість 

продукції перед одержувачем (споживачем) як сторона у договорі поставки, але він може буде 

звільнений від відповідальності у випадку, коли виробник, не пред'явивши продукцію 

заготівельникові для приймання, відвантажив її одержувачеві. 

Заготівельник відповідає за невиконання зобов'язання з приймання продукції. Він сплачує 

виробникові неустойку в такому самому розмірі, в якому виробник відповідає за несвоєчасну здачу 

продукції. 

Майнова відповідальність сторін за порушення умов договору контрактації будується на 

принципі вини, яка презюмується (статті 616, 617 ЦК). 



Сторона у договорі контрактації, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, 

якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили, до котрої відносять 

стихійні лиха чи інші несприятливі умови виробництва сільгосппродукції. Питання стосовно того, чи 

є певна обставина стихійним лихом, вирішується згідно з правилами, що застосовуються при 

страхуванні майна сільгоспвиробника. До інших несприятливих умов відносять природні та інші 

об'єктивні фактори, які свідчать про відсутність вини виробника, зокрема масове інфекційне 

захворювання тварин. Доказами на підтвердження цих обставин можуть бути висновки Державної 

інспекції із заготівель та якості продукції, довідки ветеринарної служби, довідки метеослужби, акти 

страхової компанії тощо. 

 

4. Загальна характеристика договору постачання енергетичними та іншими ресурсами  

через приєднану мережу 

Порядок постачання різними видами ресурсів регулюється окремими нормативно-правовими 

актами, зокрема Законом України "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році, Правилами 

надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, 

затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630, тощо. 

Постачання споживачів енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу 

здійснюється на основі договорів. 

За договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна 

сторона (постачальник) зобов’язується надати іншій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та 

інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов’язаний оплачувати вартість 

прийнятих ресурсів та дотримуватися передбаченого договором режиму їх використання, а також 

забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання. Даний договір закріплений 

ст. 714 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України).  

До вищевказаного договору застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та 

положення про договір поставки.  

З врахуванням поширеності в побуті цього договору необхідно звернути увагу на особливості 

предмету договору та його різновиди. Конкретизація різновидів договорів постачання енергетичними 

та іншими ресерсами через приєднану мережу відображена в підзаконних нормативно-правових актах, 

що не відповідає сучасному нормотворчому процесу, а також ускладнює правозастосовну та судову 

практику. 

Договір на постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу являє 

собою публічний, двосторонній, консенсуальний і оплатний договір. 

Для юридичної кваліфікації договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через 

приєднану мережу має значення правовий статус його контрагентів. Сторонами досліджуваного 

договору виступають постачальник енергетичного ресурсу та споживач (абонент), який здійснює 

фізичне споживання предмету договору постачання енергетичними та іншими ресурсами. До 

постачальників слід відносити суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали дозвіл (ліцензію) на 

постачання енергетичних ресурсів. Ліцензія видається окремо на кожний вид діяльності відповідно до 

інструкції, умов і правил здійснення окремих видів діяльності, що затверджуються відповідним 

органом. До споживачів слід відносити фізичних або юридичних осіб будь-якої форми власності, що 

здійснюють споживання енергетичних ресурсів. 

Предметом договору є енергія, яка постачається у вигляді електричного току по проводам, або 

у вигляді тепла і пари по трубопроводам. 

Якість енергетичних та інших ресурсів повинна відповідати державним стандартам та іншим 

обов’язковим правилам чи договору. 

Так якість електроенергії характеризується напругою і частотою току, якість теплової енергії - 

температурою і тиском пари, температурою гарячої води. 

Кількість енергетичних та інших ресурсів передбачається в договорі і визначається у фізичних 

одиницях виміру (кіловатах та гігакалоріях). 

Ціна на енергетичні та інші ресурси, які постачається, визначається відповідно до затверджених 

тарифів та прейскурантів, які підлягають державному регулюванню. 

Характерними особливостями договору є: 
а) предмет договору неможливо накопичувати і зберігати ; 



б) для укладання договору у абонента(споживача) повинна бути мережа, через яку буде 

здійснюватися постачання; 

в)споживання енергетичних та інших ресурсів здійснюється одночасно із їх отриманням, тому 

неможливо повернення енергетичних та інших ресурсів; 

г) процес постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу є безперервний; 

д) постачання енергетичних та інших ресурсів здійснюється лише через приєднану мережу. 

В тих випадках, коли передача предмету договору здійснюється транспортними засобами, в тарі 

та упаковці (наприклад, у вигляді гальванічних батарей) до відносин застосовуються правила договору 

поставки. 

До договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу 

застосовуються норми про купівлю-продаж, про договір поставки, якщо інше не встановлено законом 

або не випливає із суті відносин сторін. 

Спеціальними нормативними актами, які регламентують відносини між постачальником 

енергетичних та інших ресурсів і споживачем є Закон України “Про електроенергетику”, Правила 

користування електричною енергією для населення, Правила надання населенню послуг з водо-, 

теплопостачання та водовідведення, а також відповідні типові договори. 

Споживач (абонент) зобов’язаний сплачувати спожиті енергетичні та інші ресурси та вести їх 

облік. 

Постачальник має право припинити або обмежити передачу енергетичних та інших ресурсів, 

якщо виникла загроза аварії чи необхідно вжити заходи до її ліквідації. 

Низка нормативних актів встановлюють істотні умови для договорів постачання енергетичних 

ресурсів. Так, умови договору про постачання електричної енергії, зазначені у додатку 3 та пунктах 

5.5, 5.6 та 5.7 «Правил користування електричною енергією», є істотними, а отже обов'язковими для 

сторін під час укладення договору про постачання електричної енергії.  

Відповідно до п.п. 5.5. вказаних Правил до істотних умов договору постачання електроенергії 

відносить: найменування постачальника електричної енергії та споживача; місце і дату укладення 

договору про постачання електричної енергії; договірні величини споживання електричної енергії, 

договірні величини споживання електричної потужності (помісячно); величини дозволеної та 

приєднаної потужності; клас на пруги споживача за точкою продажу, порядок застосування тарифів 

на електричну енергію, що використовується на потреби струмоприймачів різних тарифних груп тощо; 

режим роботи електроустановки споживача.  

У разі укладення одного договору про постачання електричної енергії на дві або більше 

площадки вимірювання споживача, значення величин дозволеної та приєднаної потужності, режим 

роботи електроустановок споживача визначається за кожною з площадок вимірювання та 

враховується значення показників якості електричної енергії (ПЯЕ); узгоджений рівень надійності 

електропостачання (за категорією надійності); порядок обліку перетікання реактивної електричної 

енергії, порядок розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії (у разі приєднання 

електроустановок споживача безпосередньо до мереж постачальника електричної енергії за 

регульованим тарифом); режими постачання, розрахунковий облік споживання електричної енергії та 

величини потужності, контролю показників якості електричної енергії, порядок розрахунків за 

спожиту електричну енергію; порядок погодження, встановлення, перегляду та коригування 

договірних величин; заходи з підтримання стійкості енергосистеми, порядок введення обмежень та 

відключень при дефіциті енергії та потужності в енергосистемі; відповідальність сторін за 

невиконання умов договору та підстави її застосування; зобов'язання сторін у разі порушення 

договірних величин; порядок та строки проведення розрахунків; строк дії договору; умови та порядок 

розірвання договору; місцезнаходження, банківські реквізити сторін. Типовий договір має бути  

використаний сторонами при укладенні договору користування тепловою енергією на підставі п. 4 

«Правил користування тепловою енергією».  

Зокрема, п. 5.2 та додаток 3 згаданих Правил вказують на визначення сторонами змісту договору 

про постачання енергії виключно на підставі типового договору. Тобто укладаючи договір постачання 

електроенергії сторони зобов'язані притримуватися типового договору у цій сфері. Договір постачання 

енергетичних ресурсів має містити положення щодо якості енергії. Сторони господарського договору 

зобов'язані погодити показники якості енергії на підставі державних стандартів або технічних умов. 

Таке погодження здійснюється шляхом узгодження величин показників підтримання яких є 

обов'язком для сторін договору.  



Особливості прав та обов’язків за договором про постачання енергетичними та іншими 

ресурсами: 

Обов’язки постачальника: 

1) надання абоненту енергетичних та інших ресурсів у визначеній договором кількості. 

 Особливістю цього договору є те, що на момент його укладення неможливо визначити точну 

кількість енергетичних та інших ресурсів, які будуть постачатися, оскільки їх кількість залежить від 

фактичного обсягу споживання. Тому, вона визначається орієнтовно, шляхом встановлення лмітів 

постачання (місячних, квартальних, річних тощо). 

2) надання енергетичних та інших ресурсів визначеної якості. 

 Особливістю якості енергетичних та інших ресурсів полягає у тому, що вона, у першу чергу, 

повинна відповідати національним стандартам та іншим вимогам, встановленим нормативними 

актами. 

3) надання можливості (а не обов’язку) абонентові одержувати ресурси з приєднаної мережі 

постачальника. 

 Особливістю цього договору є право, а не обов’язок споживача прийняти енергетичні та інші 

ресурси. Для нього не може бути встановлена відповідальність за недобір цих ресурсів у 

постачальника. 

4) надання енергетичних та інших ресурсів у безперервному режимі відповідно до графіка 

(режиму) подачі ресурсів. 

 Особливістю постачання енергетичних та інших ресурсів є їх безперебійне (без зупинок) 

надання споживачеві, якщо договором не передбачено такої перерви. 

5) негайне повідомлення споживача про строки (терміни) обмежень постачання або 

відключень. 
6) невідкладне повідомлення споживачів про зміну тарифів (цін) на ресурси. 

7) інші. 

Обов’язки споживача: 

1) вчасно оплачувати вартість прийнятих ресурсів. 

 Особливістю оплати енергетичних та інших ресурсів є сплата лише за фактично прийняті 

(спожиті) ресурси, оскільки їх прийняття є правом, а не обов’язком споживача. Кількість спожитих 

ресурсів, за загальним правилом, встановлюється на підставі показників приладів обліку та контролю 

(лічильників). 

2) дотримуватися передбаченого договором режиму використання ресурсів. 

 Особливістю використання енергетичних та інших ресурсів є те, що якість та своєчасність 

постачання цих ресурсів залежить не лише від постачальника, але й від споживача. Наприклад, у разі 

підключення до електромережі потужних установок, що споживають електроенергію понад 

встановлені норми, мережа може вийти з ладу. 

3) забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання. 

 Безпечна експлуатація енергетичного та іншого обладнання означає підтримання його у 

належному стані, дотримання правил техніки безпеки, вжиття проти аварійних та протипожежних 

заходів тощо. 

4) інші. 
 


